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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 8/2020 w dniu 17.06.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 16.15 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. --- 

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 

 

5. Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  

 

6. Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki 

 

7. Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 

 

8. Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia zdalnego. 

2. Opiniowanie materiałów na sesje. 

3.  Stan bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk w powiecie wągrowieckim przed sezonem 

wakacyjnym. Przygotowanie WOPR do sezonu wakacyjnego. 
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2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 

 

 
 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia zdalnego.  
 

Ad.2.  
 

Omawianie punktu dotyczącego opiniowania materiałów sesyjnych przedstawiła pani kierownik Karolina 

Krenz, która przedstawiła projekt uchwały dotyczący planu sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na terenie powiatu wągrowieckiego. Pani kierownik Krenz wyjaśniła również projekt 

uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół nr 1 w Wągrowcu. Pani Karolina Krenz wyjaśniła także zmiany uchwały w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

Pani skarbnik Danuta Królczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020 - 2032.   Projekt   uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej  na 2020 rok  również szczegółowo omówiła skarbnik pani Danuta Królczyk.  

Projekt uchwały ws. rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za rok 2019 przedstawił 

sekretarz pan Radosław Kubisz. Na wstępie pan sekretarz przytoczył podstawy prawne do procedowania 

tej uchwały oraz podkreślił, że będzie to drugie głosowanie w historii samorządu nad tą uchwałą. Pan 

Kubisz przedstawił krótko zawartość raportu, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu 

obywatelskiego. Pan Sekretarz podkreślił, że raport o stanie powiatu rozpatrywany jest podczas sesji 

absolutoryjnej w trakcie  debaty radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych, w debacie mogą 

wziąć również udział mieszkańcy jednak wcześniej osoba taka musi zebrać 150 podpisów (dotyczy 

powiatu wągrowieckiego) i musi zgłosić to co najmniej jeden dzień przed sesją.  

Materiały sesyjne zostały pozytywnie zaopiniowane przez obecnych członków Komisji BiK.   

Ad.3. 

Stan bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk w powiecie wągrowieckim przed sezonem wakacyjnym 

omówił i przedstawił pan Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pan inspektor przedstawił 

wyniki badań wody dla dwóch kąpielisk. Podwójne badanie wody na plaży miejskiej w Wągrowcu 

otrzymało wynik bardzo dobry i nie ma przeciwskazań do zakazu korzystania z kąpieliska natomiast 

niepokoi stan wody na kąpielisku w Kozielsku. Po pierwszym badaniu wykryto znaczne przekroczenie 

norm na co inspektor sanepidu zwrócił szczególną uwagę, że problem ten występuje od co najmniej 
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dwóch lat. Pan Gilewski zaznaczył, że Gmina Damasławek próbuje walczyć z niepokojącym zjawiskiem 

na kąpielisku jednak na tę chwilę są to działania mało skuteczne i istnieje duża obawa, że do rozpoczęcia 

sezonu stan wody się nie poprawi. Przedstawiciel sanepidu poinformował, że w tej kwestii jest w ciągłym 

kontakcie z wójtem Damasławka i wspólnie próbują odnaleźć źródło zanieczyszczeń, które może być 

efektem budownictwa letniskowego przy jeziorze.   

Badania na pozostałych kąpieliskach w Kobylcu i Kamienicy dopiero zostaną wykonane, gdyż sezon 

kąpieliskowy dla tych jezior rozpoczyna się 1 lipca br.  

Korzystając z wystąpienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji Grzegorz Bałdyga poprosił o przedstawienie sytuacji na terenie powiatu 

związanej z wirusem COVID-19. Pan Paweł Gilewski poinformował, że na chwilę obecną nie ma żadnej 

osoby zakażonej koronawirusem i spada również liczba osób przebywających na kwarantannie. PIS 

wyraził zaniepokojenie, że społeczeństwo przestaje stosować się do reżimu sanitarnego nałożonego przez 

państwo co może skutkować nagłym przyrostem zachorowań. Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Wągrowcu wystosował specjalny apel do mieszkańców powiatu wągrowieckiego z prośbą o 

przestrzeganie zaleceń i obostrzeń w celu chronienia siebie i bliskich przed koronawirusem. Rozważane 

jest również wprowadzenie wspólne prowadzenie akcji sanepidu z policją.  

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

BRAK 
 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


